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بر مخالفت  1۶۹۱ای است که با آن در سال این عنوان مقاله 1«انقالب علیه جنگ!»

تأکید کردیم. ما  روزه، شش جنگانترناسیونالیستی خود با درگیری اعراب و اسرائیل، 

های عرب یا اسرائیلی، استدالل کردیم که گرایی در کنار بورژوازیدر مخالفت با مداخله

در خاورمیانه غالب است؛ تنها امکان تضاد طبقاتی بین بورژوازی و پرولتاریا اکنون 

استراتژی انترناسیونالیستی اتحاد انقالبی پرولتاریای عرب و اسرائیل، علیه بورژوازی 

 شوروی، جماهیر اتحاد آمریکا، - 2امپریالیسم واحدهای عرب و اسرائیل، و علیه قدرت

 یزمینه تسلیحات فروش و خود یسرمایه یشبکه با که است - ییاروپا هایقدرت

 ن زده بودند.دام آن به و کرده آماده را درگیری

ست. ا جنگ اوکراینآن نبرد امروز الگویی برای مخالفت انترناسیونالیستی ما با 

به تأمل  4«توجیه ملّی در سیاست مدیترانه»ی در مقاله 1۶۹۱در سال  3آرریگو چروتتو

 ی مفهومی آن به طور کامل مفید است:گردد. بازخوانی هستهدر آن مقاله بازمی

ی خاصی از آن ، علیه نسخه1۶۹۱ی ی مورخ ژوئیهدر مقاله»

 هایکه در ایتالیا توسط بنیتو موسولینی و اتحادیه ۱"گرایی چپمداخله"

                                                      

1 Contro la guerra, rivoluzione! 

2 imperialismo unitario 

 ومد جهانی جنگ از بعد جهان یهمفهومی است که آرریگو چروتتو در توصیف صحن« امپریالیسم واحد»

 را...(  و کوبا مانند کوچک کشورهای دیگر یا) چین یا شوروی که رایج گفتار برخالف تا بردمی کار به

 ماهیت بر کردند،می توصیف جهان سه یا اردوگاه دو درگیری را جهانی یهسوسیالیستی و صحن

 معنا، این در. کند تأکید شوروی امپریالیستی ماهیت و سوسیالیستی اصطالحبه کشورهای داریسرمایه

اشاره  گریکدی با هاامپریالیست رقابت و جهانی سطح در امپریالیستی نظام کلیّت به واحد امپریالیسم

 دارد. )مترجم(

3 Arrigo Cervetto 

4 Il pretesto nazionale nella politica mediterranea 

۱ interventismo di sinistra 



 ی مهرزاد شجاعیگوییدا البربارا / ترجمه 2 

ل مشکل ی مبارزه برای حشروع شد، ما اولویت وظیفه ۹کارگری سورلی

در خاورمیانه را نفی کردیم. ما معتقد بودیم و هنوز هم معتقدیم  ۱اسکان قومی

ی، و المللی پرولتاریای بینی مبارزهترین وظیفهکه در آن منطقه در اولویت

ها و علیه بنابراین پرولتاریای عرب و اسرائیلی، مبارزه علیه بورژوازی

 .است بوده - مختلف هایقدرت توسط شده تشکیل -امپریالیسم واحد 

این به معنای انکار مشکل اسکان جمعیت فلسطینی نیست. بلکه به معنای 

ارزه ی اساسی مبتأیید این نکته است که پرولتاریا تنها پس از انجام وظیفه

قادر خواهد بود این مشکل را از موضعی انترناسیونالیستی که در آن زمان به 

حل کند. از سوی دیگر، در سطح ملّی نیز  گیردلحاظ تاریخی در آن قرار می

 ها.توان آن مشکل را حل کرد، اما تنها در چارچوب رقابت بین امپریالیستمی

های بالکان ارجاع داشته و دارد موضع ما به موضع لنین در مورد جنگ

های امپریالیستی ]در جنگ بالکان[ را افشا که ویژگی درگیری مستقیم قدرت

گیرد، اما معتقد ی عوامل ملّی موجود را در نظر میارا همهکند. لنین آشکمی

ان ی بالکهای فعّال در منطقهها تابع روند کلّی تقابل بین قدرتاست که آن

میدان آزمایش یک استراتژی صحیح انترناسیونالیستی  1۶14هستند. اوت 

بود که به سمت هدف اکتبر پیش رفت، در حالی که تمام مواضع جنبش 

یستی که به دالیل مختلف بر عوامل ملّی متکی بودند دچار سوسیال

 ورشکستگی تاریخی شدند.

ه خصوص در مورد لنین کبهی ملّی نیست، مسألهتفاوتی در برابر بحث بی

ی ملّی در قرن ما بود. اگر خود لنین ]در مورد مسألهترین محقق تیزبین

است که با یکی از های بالکان[ این گونه رفتار کرد، به این معنی جنگ

های استراتژی انقالبی روبرو هستیم. ما با یک اصل ترین جنبهعمیق

ی ی ملّی جزو مسائل اصولمسألهتغییرناپذیر روبرو هستیم: برای مارکسیسم 

ی ملّی همیشه توسط اصل مسألهنیست. رویکرد مارکسیستی نسبت به 

                                                      

۹ sindacalisti soreliani 

۱ insediamenti etnici 
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آن قسم مطالبات  ی طبقاتی تعیین شده و خواهد شد. در نتیجه، ازمبارزه

 المللی است.ی پرولتاریای بینشود که به نفع مبارزهملّی حمایت می

ی هتواند از طریق تسمحزب لنینیستی که به این اصل پایبند است، نمی

توان امپریالیستی کشیده شود. میبه مواضع سوسیال "ی ملّیمسأله"انتقالِ 

 «توان آن را منحرف کرد.نمیحزب لنینیستی را به انزوای شدید کشاند، اما 

، به 2۰۰4در سال  ۹،«مبارزات طبقاتی و حزب انقالبی»ی چاپ ششم در مقدمه

رقابت  ۶ی استراتژیک جدیدمرحلههای پرداختیم تا ویژگی ی ملّیمسألهموضوع 

]به رقابت امپریالیستی[ و جهش ]استراتژیک  1۰، که با ورود چینرا امپریالیستی

های در مقیاس اکنون با مبارزه بین قدرت 11ی با ایجاد واحد پولی یوروامپریالیسم[ اروپای

 تعریف کنیم. ،شودمشخص می 12ایقاره

 13«کی استراتژیسابقهبیامر »این اولین بار نبود که علم انقالبی خود را با شرایط 

 یتالمللی برای تثبها و طبقات بینهای جدید در روابط بین دولتدید؛ ویژگیمواجه می

 شدند:استراتژی انقالبی باید درک می

ها و تضاد ی بین دولتی ملّی، رابطهمسألهظهور امپریالیسم محتوای »

دانستند چگونه آن را درک ها را دگرگون کرد، و تنها کسانی که میبین قدرت

 جنگ جهانی اول از دست ندادند. طوفاننمای استراتژیک را در کنند قطب

                                                      

۹ Lotte di classe e partito rivoluzionario 

۶ nuova fase strategica 

1۰ l’irruzione della Cina 

11 il salto dell’euro nell’unificazione dell’Europa 

االت های اروپایی، ژاپن و اییعنی برخالف دو جنگ جهانی امپریالیستی پیشین که بین روسیه، قدرت 12

 هایی در مقیاسی آمریکا بود، رقابت امپریالیستی و در نتیجه جنگ جهانی بعدی بین قدرتمتحده

 (مترجم. )بود خواهد …ی آمریکا، چین، هند، روسیه و ای، مانند اروپا، ایاالت متحدهقاره

13 inedito strategico 
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در شکست انترناسیونال دوم، صرفاً خیانت احزاب ملّی که برای جنگ 

کننده نبود. سرگردانی و نارسایی استراتژیک تعیینآرایی کرده بودند صف

ها هرچند تالش کردند ها نیز در این شکست نقش داشت؛ این جریانجریان

درک دقّت بهی دوران جدید را سابقهبا جنگ مخالفت کنند، اما ویژگی بی

تواند نکرده بودند. هنگامی که چپ سوسیال دموکرات آلمان معتقد بود که می

 یحمله و 1۹4۹ ملّی و دموکراتیک یبرنامه نام به -« دفاع از میهن»با پرچم 

 چالش به را امپریالیستی جنگ - 1۱۶3 سال در انقالبی یفرانسه تاریخی

 یامپریالیست جنگ با مقابله. کرد محکوم را هاآن نظری خطای لنین بکشد،

: است جدید دوران استراتژیک پیوندهای سوءفهم معنی به ملّی، یبرنامه با

، در فرانسه، آلمان و سراسر اروپا، انقالب 1۹4۹و  1۱۶3های الس در»

در دستورکار بود. متناظر با این وضعیت  عینیبه طور  بورژوازیدموکراتیک 

ود، ، آن زمان ببورژوایی، یعنی «واقعاً ملّی»ی دموکراسیِ تاریخی عینی، برنامه

 14ترین عناصر بورژوازی و مردمتوسط انقالبی 1۱۶3ای که در سال برنامه

ی توسط مارکس به نام همه 1۹4۹ای که در سال اجرا شد، و برنامه

های دموکراتیک انقالبی، یعنی و حمایت شد. با جنگهای پیشردموکراسی

های فئودالی و ، به مقابله با جنگبه طور عینیبخش ملّی، های آزادیجنگ

 «.سلطنتی پرداخته شد.

دوران ظهور بورژوازی بودند، این  1۱«وظایف تاریخی زمان»ها اگر آن

قی تغییر تل ها را در اروپای عصر امپریالیسم بدوناشتباه مهلکی بود که آن

 1۹«های جدیدپایه»ملّی را دگرگون کرد و آن را بر  مسألهکنیم. امپریالیسم 

 «.دموکراتیک در مستعمرات قرار داد-های بورژواانقالب

                                                      

14 plebe 

1۱ compiti storici del tempo 

1۹ basi nuove 
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ی دید، نتیجه، که لنین خود را با آن مواجه می«ی استراتژیکسابقهامر بی»اگر 

 ی دوم قرن بحث بر سر بازسازیهای جدید امپریالیسم قرن بیستم بود، در نیمهویژگی

 از اشین -ها ی لنینیستی در پرتو شرایط جدید مبارزات طبقات و دولتو بسط نظریه

ین ما آن گام نظری و استراتژیک بنابرا. بود - جهانی داریسرمایه یتوسعه عظیم دور

 کنیم:دنبال می« مبارزات طبقاتی» 2۰۰4ی چاپ سال را در مقدمه

در شرایط تاریخی کامالً متفاوت، پس از جنگ جهانی دوم، دقیقاً »

ای بینی خاتمه یافتن آن دور مبارزات ضد استعماری، در فرآیند توسعهپیش

ی جدیدی سابقهی بیمسألهتحلیل شده، است که  1۱"1۶۱۱تزهای "که در 

دهد که تأمل چروتتو به طور مشخص معطوف . این نشان میکندرا مطرح می

 ی طبقاتیدر مبارزه "نقش عینی چین"ی آسیایی بوده و وی به به توسعه

 «المللی پرداخته است.بین

نویسد، انترناسیونال سوم باید یک استراتژی ]ضد[ می 1۶۹۰چروتتو در دسامبر 

ی مسألهکرد. انزوای انقالب اکتبر آغاز می« وضعیت بسیار خاص»استعماری را در 

شود، برای استراتژی انقالبی مطرح می 1۹«تربه صورتی سرراست»استعمار اکنون نه تنها 

 ی امپریالیستی اهمیت خود را نیز از دست خواهد داد:بلکه با پیشروی توسعه

 و -المللی شدن بینی خاصی از صنعتیی استعماری در مرحلهمسأله»

 ولح اجتماعی نیروهای شدن قطبی با - نیست دور بسیار هایسال بحث این

 یاربس اقتصادی مناطق در یافته تعمیم و غالب داریسرمایه تولیدی روابط

 طبقاتی، هایبندیصف. داد خواهد دست از را خود یویژه اهمیت وسیع

المللی شده و به یکدیگر شد خود بینر حداکثر در پرولتری، و دارانهسرمایه

ی اقتصادی و سیاسی خود، با برنامه وابسته خواهند شد. انقالب پرولتری

های جهانی را به هم پیوند خواهد ریسمانی عینی خواهد بود که تمامی جریان

تنها به خاطر وحدت اهداف خود، بلکه به خاطر نهداد. استراتژی انقالبی 

                                                      

1۱ Tesi del 1۶۱۱ 

1۹ in termini più lineari 
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هایی که در مبارزه و در ویژگی اجتماعی بر سر آن اهداف به همگنی بخش

 «خواهد بود. شوند، همگنهم ملحق می

ی مشخصهی استراتژیک جدید، که چین، به دلیل جمعیت عظیم خود، در مرحله

« پیکرولپرولتاریای غ»و ایجاد « شدن چینصنعتیی بینی دیالکتیکی توسعهپیش» آن

 کننده خواهد بود.، تعییناست

م اداری جهانی و تمی عظیم سرمایهاندکی بیش از پانزده سال بعد، در پرتو توسعه

توان آن مرحله را انقالبی ضد استعماری، می-دور مبارزات دموکراتیک 1۶شدن

 یافته تلقی کرد:پایان

، که اکنون در کتاب 1۶۱۱ی چروتتو[ در دسامبر بخشی از ]نوشته»

 ی استراتژیکسابقهبیمر اآوری شده است از آن جمع 2۰"ی سیاسیپوسته"

طنز تاریخ که ”کند: در سطح تئوری مارکسیستی دولت نتایجی اخذ می

ها چیزی جز نابجایی نابرابر و نامتناسب نیروهای مولّده نیست، از ما کمونیست

ی طبقاتی های معیّن، برای پیشبرد مبارزهها و موقعیتخواست، در زمانمی

 ما اصول در اگرتّی ها حمایت کنیم. به این معنا، حتا حد امکان از دموکرات

 از حمایت عدم بر مبنی اصلی دموکراسی، نه و هستیم کمونیسم طرفدار

 یراز کنیممی حمایت دموکراتیک-بورژوا انقالب از ما مثالً. نداریم دموکراسی

 امپریالیستی هایمتروپل دموکراسی با ما. دهدمی توسعه را مولّده نیروهای

شوند. از سوی دیگر، کنیم زیرا باعث نابودی نیروهای مولده میرزه میمبا

ها ها، بر اساس اصول نظری و تاکتیکی، ضد کمونیست هستند. آندموکرات

صد ها به قها داشتند، زیرا اجازه دادند از آنبرتری تاکتیکی بر ما کمونیست

راتیک به این دموک-های بورژواحذف ما حمایت شود. در واقع، تمام انقالب

ترتیب پایان یافتند. اما با تمام شدن جنبش استقالل در تمام مناطق جهان، 

 از مایتح به مجبور دیگر زیرا گرددبازمی کمونیسم به تاکتیکی مزیتحتّی 

 «“.نیست دموکراسی

                                                      

1۶ esaurirsi 

2۰ L’involucro politico 
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داری و ی سرمایهی ملی، که در توسعهمسأله یسه دورهای از آن بنابراین خالصه

 شود، چنین است:آشکار میامپریالیستی 

و  ی دولتی استراتژیک، نظریهسابقهی امر بیبا حرکت در امتداد رشته»

ی بورژوازی ]علیه فئودالیسم[ در علم مارکسیستیِ استراتژی زمانی که حمله

بازار  یی امپریالیستی چرخهیابد و توسعهآغاز دوران امپریالیستی پایان می

شوند، روندی که با جهش و هم ترکیب میکند با جهانی را کامل می

 کند.گسستگی حرکت می

 21ی ملی بخشی از استراتژی انقالب دائمیمسألهاز نظر مارکس و انگلس، 

های استراتژیک بعدی حول آن استراتژی و طرح 1۹4۹است که استراتژی 

که سطوح طبقاتی متفاوتی را که بر هم خوردن ی ایاستراتژمتمرکز هستند، 

کند. نزد کند به هم متصل میها حرکت میها بر روی آننظم در نظام دولت

های بزرگ را برای قدرت 1۹4۹ی لنین، عصر امپریالیسم از یک سو برنامه

های ی ملی را بر پایهمسألهکند، و از سوی دیگر، اروپا به گذشته تبدیل می

ی دموکراتیک در مستعمرات، و در نتیجه دور توسعه-های بورژوابجدید انقال

- قساب مستعمراتنیمه و مستعمرات یعنی -امپریالیستی در مناطق جدید ]

 به بتداا استالینیسم، شب به شدن تسلیم از قبل اکتبر، یورش. دهدمی قرار[ 

 خالل در. بود آسیا یتوسعه با سپس و آلمان، در انقالب با اتصال دنبال

مام طلبی در تبا تمام شدن جنبش استقالل» دقیقاً بیستم، قرن دوم ینیمه

ی انقالب ملّی از افق تاکتیکی و استراتژیک انقالبی، مسأله« مناطق جهان

 […رود. ]بیرون می

ی محور استراتژیک، دیگر نه مطابق نظر مارکس و انگلس پیوند مبارزه

و اروپا بود، و نه مطابق نظر لنین پیوند  طبقاتی و انقالب بورژوایی در آلمان

های بورژوایی در مناطق جدید. برای امپریالیستی و انقالبهای بیندرگیری

                                                      

ی انقالبی کارگر است که به طور مستقل و بدون مصالحه با طبقات انقالب دائمی، استراتژی طبقه 21

 دیگر جامعه به دنبال منافع خود و کسب کامل قدرت سیاسی است. )مترجم(
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ی ملّی مسألهی تاریخی مارکس، انگلس و لنین، اولین بار، در مقایسه با تجربه

ها را به هم باید آن 22المللحزب بین« اقدام ترکیبی»از چارچوب روابطی که 

شود. پیوند جهانی مبارزات طبقاتی و مبارزات بین کند، ناپدید می متصل

ها امروزه کامالً در زمین تضادهای امپریالیستی، در بازار جهانیِ تکمیل دولت

ی تأیید جهانی جا نشان دهندهها، که در همهشده و در نظام جهانی دولت

یخی حمایت ی تارکند. مرحلهی بورژوایی است، خود را آشکار میتوسعه

 «.پرولتاریا از مطالبات دموکراتیک بورژوازی تمام شده است

کند و ممکن می جنگ اوکراینبرخی مشاهدات پیوند این چارچوب مفهومی را با 

ی مسألهگیرد. در نظر می ی استراتژیک جدیدجنگی در مرحلهآن را دقیقاً به عنوان 

 هایی قدرتی مقابلهکامالً تحت سایهشود، ملّی اوکراین، که مطمئناً دوباره ظاهر می

 .است پرولتاریا و بورژوازی بین طبقاتی تضاد کامل یتوسعهامپریالیستی و 

متوجه شد 23 چپ زیمروالد،دهی لنین، در نبرد سیاسی برای جهت ی اول.مشاهده

که برایشان  24«سازهاساده»برد. علیه که نبرد نظری را در دو جهت مخالف پیش می

-واهای انقالبی بورژهای ملّی یا خواستی امپریالیستی دیگر جایی برای جنگدر مرحله

دمکراتیک وجود نداشت. و ]همزمان[ علیه تردید نسبت به انحطاط و خیانت 

انترناسیونال دوم، در این تز که در جنگ امپریالیستی، سوسیال دموکراسی آلمان 

بگیرد، هرچند آن را به درخواست آلمان واحد، دموکراتیک  تواند موضع دفاع ملّی رامی

 خواه ربط دهد.و جمهوری

                                                      

22 l’“azione combinata” del partito internazionale 

23 sinistra di Zimmerwald 

24 semplificatori 
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 2۹،«یونیوس»به جزوه  2۱«های حق تعیین سرنوشت ملّتدرباره» یلنین در مقاله

داری سرمایه 2۱«یدو دوره»دهد. لنین دقیقاً بین نام مستعار رزا لوکزامبورگ، پاسخ می

 بانقال آن در که مطلقه، استبدادوپاشی فئودالیسم و ی فرشود: دورهتمایز قائل می

داری کامالً های سرمایهدولت»ی دورهکراتیک در دستورکار قرار دارد، و دمو-بورژوا

وسعه شدت تناپذیر بین پرولتاریا و بورژوازی بهتضاد آشتی»که در آن  2۹،«شکل گرفته

 2۶«است.یافته 

ابرابر ی نبین مناطقی است که توسط توسعهها همچنین تمایز این تمایز بین دوره

دموکراتیک -های بورژوای انقالبداری تعیین شده است. در اروپای غربی دورهسرمایه

های نظام ارگانیک دولت»طول کشید، و این دوره  1۹۱1تا  1۱۹۶تقریباً از سال 

به طوری  عنوان قاعده از نظر ملّی همگن هستند،بهکند که را تعریف می3۰ «بورژوایی

های اروپای های سوسیالیستجستجوی حق تعیین سرنوشت در برنامهامروزه »که 

ی دوره»در اروپای شرقی و آسیا «. استغربی به معنای عدم درک الفبای مارکسیسم 

تنها یک نابینا »؛ اینجا «آغاز شد 1۶۰۱دموکراتیک تازه در سال -های بورژواانقالب

به  از این رو«. دموکراتیک را نبیند-های ملّی بورژواشتواند بیداری یک رشته جنبمی

بر »ی ملّی، که از اروپای غربی ناپدید شده بود، مسألهشود که لوکزامبورگ اعتراض می

 شود.در شرق و آسیا مطرح می« اساس جدیدی

ی روزرسانی آن به دورهچروتتو این چارچوب مفهومیِ لنین را با به ی دوم.مشاهده

، اندونزی هند، چین، -استقالل یندهای افرپس از جنگ، به مبارزات ضد استعماری، به 

                                                      

2۱ Sul diritto di autodecisione delle nazioni 

2۹ Junius 

2۱ due periodi 

2۹ degli Stati capitalistici completamente formati 

2۶ l’antagonismo tra il proletariato e la borghesia è fortemente 

sviluppato 

3۰ sistema organico di Stati borghesi 
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بسط داد. این چارچوب مفهومی در  هابه تمام شدن آن سپس و -الجزایر و غیره 

 1۶۱۱یه مطرح شد، در سال به صورت فرض 1۶۹۰ی چین در سال مشاهداتی درباره

مع ج« ی سیاسیپوسته»به صورت نظری در قالب مقاله تنظیم شد و بعداً در کتاب 

 آوری شد.

 در دموکراتیک انقالب: اول یدوره -ای که لنین تحلیل کرد چروتتو به دو دوره

 انقالب: دوم یدوره بورژوازی؛ کامل یسلطه در آن شدن تمام و غربی اروپای

: ندکمی اضافه را سومی یدوره - شد گشوده آسیا و شرقی اروپای در که دموکراتیکی

 ل شد.نیز تکمی آسیا در ملّی هایدولت تشکیل و دموکراتیک انقالب فرآیند که زمانی

مبارزات »ی که در مقدمه ی استراتژیک جدیدمرحلهبا تأمل در  ی سوم.مشاهده

دیم، آوری کرجمعیلی صتفبسط داده شده است، ما عناصر الزم را برای بسط « طبقاتی

ای مشخص های قارهبین امپریالیستی با مقیاس نیروی قدرت یجایی که مبارزه

شود، در ترکیب با ورود چین به رقابت امپریالیستی و وحدت اروپا به عنوان یک می

لّی شود؛ دولت منیز بر این اساس بازتعریف می ملّیی مسأله. دراسیونکنفدراسیون/ف

داری بود، و درست به همین دلیل ی سرمایهی توسعههای لنین پوستهکه در استدالل

دموکراتیک حمایت کردیم، نه تنها دور -های بورژواهای انقالبی از انقالبما مارکسیست

ان کامل کرده است )بنابراین برای ما داری کل جهی سرمایهخود را در توسعه

ت قرن ملّ-دولت»ها حمایت از دموکراسی دیگر در دستور کار نیست(، بلکه مارکسیست

ها مواجه های بزرگ و بسیار بزرگی که در این منازعه با آندر برابر دولت« نوزدهمی

 است، ناکارآمد شده است.

در احیای تزهای لنین، به  ،«مبارزات طبقاتی »ی در مقدمه ی چهارم.مشاهده

 نگیج ینتیجه در یافته،توسعه مناطق دری ملّی حتّی مسألهی ظهور احتمالی فرضیه

 یبخش چندی جنبه این. کردیم اشاره گرداند،بازمی مستعمره وضعیت به را قدرت که

و شرایط تحمیل شده توسط  1۶1۹نین در مورد آلمان، پس از شکست ل ملأت از

 هتشکسفرواصطالح بهی ورسای، بود. ما آن فرضیه را به دلیل وقایع کشورهای معاهده

در خاورمیانه و نتایج فروپاشی یوگسالوی و اتحاد جماهیر شوروی کنار گذاشتیم، به 

قاتی بین بورژوازی و پرولتاریا و طب تضاد اکنون هم مورد این دراین معنا که حتّی 
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را بر آن مسائل ملّی در حال بازگشت غالب  31مبارزه برای تقسیم امپریالیستی

 دانستیم.می

امپریالیست »با عنوان  1۶۹2ای معروف در ژوئن چروتتو در مقاله ی پنجم.مشاهده

حق  - مالویناس-فالکلند جنگ به توجه با - 32«رسدجدید به اطلس جنوبی می

ی بورژوایی ناپذیر نظریهدو اصل آشتی»را  34حق تعیین سرنوشتو  33حاکمیت ملّی

شود که داند که در آن درگیری مورد استناد قرار گرفتند و متذکر میمی« دولت

ها را به توافق برساند و حکم نهایی ی دموکراتیک دولت هرگز نتوانسته است آننظریه»

 «.است همیشه متعلق به اسلحه

در جنگ اوکراین  ی ملّیمسألهی عناصر الزم برای توضیح آنچه که از همهاز ما 

ی بورژوایی در اوکراین در تضاد طبقاتی کامل انجام داریم. توسعهبرخورباقی مانده است 

ژیک ی استراتمرحلهشده است. موضوع غالب رقابت امپریالیستی است. این مناقشه، در 

ند، ای هستهایی قاره، که اکنون قدرترا ریالیستیهای امپی تقابل قدرت، نشانهجدید

و حق تعیین سرنوشت خود در آنجا در مراحل مختلف از  حاکمیت ملّیدارد. اصول 

اند و این خشونت جنگ است که سرنوشت سوی هر دو طرف مورد استناد قرار گرفته

 کند.آن را تعیین می

انحالل اتحاد جماهیر شوروی در  هایی از بورژوازی اوکراین، در فرآیند متشنّججناح

ی مجدد کردند، البته بیشتر برای مذاکرهاستناد می حق تعیین سرنوشت، به 1۶۶1سال 

های ها، یا جریانی جدید تا پیگیری واقعی استقالل. همان جناحدر رابطه با یک اتّحادیه

وکراین ی ادارها در دینامیسم مختلط سرمایهناسیونالیستی که بیان سیاسی آن جناح

زبان دونباس را در جنگ مناطق روسی حق تعیین سرنوشتهستند، بعدها خودشان 

                                                      

31 la spartizione imperialista 

32 La nuova contesa imperialistica raggiunge il Sud Atlantico 

33 sovranità nazionale 

34 autodeterminazione 
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های دونتسک و لوهانسک و جدایی کریمه و تشکیل جمهوری 2۰14داخلی در سال 

 رد کردند.

اصل حق حاکمیت، در قالب حفظ میراث تاریخی روسیه و تقاضای وحدت بین 

میراثی که سپس به  3۱ی کوچک تزاریسم،ی سفید و روسیهی بزرگ، روسیهروسیه

هایی از بین رفت، توسط جناح 1۶۶1اتحاد جماهیر شوروی منتقل شد و با فروپاشی 

کنند، و مشروعیت تاریخی حق از امپریالیسم روسیه که از والدیمیر پوتین حمایت می

ال، ح کنند، مورد استناد قرار گرفته است. با اینتعیین سرنوشت اوکراین را انکار می

برای الحاق کریمه و امروز در  2۰14همان اصل تعیین سرنوشت توسط روسیه در سال 

 گیرد.های دونباس مورد استناد قرار میبه رسمیت شناختن جمهوری

اوکراین را، که از  1۶۶1ی آمریکا و اروپا، که در سال از سوی دیگر، ایاالت متحده

 حق تعیین سرنوشتبود، در قالب اجرای ی اتحاد جماهیر شوروی به وجود آمده تجزیه

حق تعیین دفاع کرده و منکر  حق حاکمیت اوکراینبه رسمیت شناختند، امروز از 

 1۶۶۶ها در جنگ دونباس هستند. از سوی دیگر، باید به خاطر داشت، آن سرنوشت

کوزوو را به رسمیت  حق تعیین سرنوشترا انکار کرده و  حق حاکمیت صربستان

 های ناتو بر فراز بلگراد حل شد.افکنبمب-در نهایت توسط جنگنده ألهمسشناختند: 

در اوکراین این است که دو اصل  مسألهی کنندهی حیاتی و تعییندر نهایت، جنبه

گیرند یف و دیگری در دونباس مورد استناد قرار میملّی در تضاد با یکدیگر یکی در کی

که ذکر کردیم  ی استراتژیک جدیدرحلهجدید مای از آن خصلت و این گویای جلوه

 امپریالیستی قدرت دو به واقع در[ - دونباس و اوکراین -است، اینکه هر دو طرف ]

 یهمسایه آن به یا کنند واگذار را خود حاکمیت تا آورندمی روی همسایه بزرگ

های جمهوری شد؛ اروپا یاتحادیه در عضویت خواهان یفکی. شوند متصل امپریالیستی

تی سخبهی اوراسیا شدند. دونباس خواهان پیوستن به روسیه و همراه با آن به اتحادیه

ونه های امپریالیستی چگتری را تصور کرد که در مبارزه بین قدرتتوان نمایش روشنمی

                                                      

د. شی صغیر نامیده میی کوچک یا روسیهاز قرن چهاردهم میالدی سرزمین اوکراین کنونی روسیه 3۱

نونی(، ی کیعنی روسیهی بزرگ )طلب روس، منظور از روسیه، اتحاد روسیهدر گفتار ناسیونالیسم عظمت

 ی کوچک )ماالروس( است. )مترجم(ی سفید )بالروس( و روسیهروسیه
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ی ی ملّی توسط آن مناقشهشود، و در هر صورت هر خواستهی ملّی استفاده میاز بهانه

 گیرد.برداری قرار میمورد بهرهامپریالیستی 

ی نبردهای نظری و سیاسی دیگر مارکسیسم انقالبی وجود دارد که باید از تجربه

ذاری گها استفاده کرد تا مخالفت انترناسیونالیستی خود را با جنگ اوکراین پایهآن

، که تاس امپریالیسم اروپاییای ما علیه ی چند دههها مبارزهکنیم. یکی از این تجربه

در تصمیم برلین برای  گرایی اروپاییمداخلهاهمیت حیاتی خود را اکنون که اهداف 

د های تجدیتخصیص یکصد میلیارد یورو برای بازسازی قدرت نظامی خود، در برنامه

های مربوط به ارتش اروپایی و رکن دفاع اروپایی اتحاد تسلیحاتی اتحادیه، و در قطعنامه

 دهد.اند نشان میه آمدهآتالنتیک به جلوی صحن

کنیم: ساختارمند کردن تدریجی دقت دنبال میبههاست که ما این موارد را دهه

های فدرال و کنفدرال امپریالیسم اروپایی، تقال برای شکل دادن به توانایی عمل قدرت

که پس از  3۹تقسیم جدیددر سیاست خارجی و دفاعی، و همچنین به پیش بردن یک 

ی اروپا سهم ، اتحادیه1۶۶1-1۶۹۶های در سال م ]امپریالیستی[ یالتاتقسیفروپاشی 

ی نفوذ سابق اتحاد جماهیر شوروی در اروپای شرقی را خود را گسترش داد تا حوزه

ای که مسکو قصد دارد با آن شرایط دهد جنگ اوکراین، حملهشامل شود. این نشان می

عنوان مقطعی حیاتی برای د، خود را بهرا مجدداً تعریف کن تقسیم جدیدی آن نشدهحل

 دهد.جهش در توانایی نمایش و اقدام جنگی امپریالیسم اروپایی نشان می

ی دوم، مسیر نبرد ماست که بالفاصله پس از جنگ جهانی دوم، علیه تجربه

تقسیم های داری دولتی و امپریالیسم اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد. در دههسرمایه

، قدرت مرکزی امپریالیستی مسکو ضعف ذاتی خود را آشکار کرد، [ یالتا]امپریالیستی

در  1۶۹۹در بوداپست، در سال  1۶۱۹در برلین، در سال  1۶۱3زمانی که در سال 

در دانزیگ و ورشو با کودتای ژنرال یاروزلسکی، مجبور شد تسلط  1۶۹1پراگ، در سال 

 اقتصادی و مالی بود.خود را با قدرت نظامی تضمین کند، چون فاقد قدرت 

                                                      

3۹ nuova spartizione 
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داری دولتی، در بازسازی دور لیبرال و ی طبقاتی در بحران سرمایهاَشکال آن سلطه

المللی، تغییر کرد. اما انحالل پیمان ی بیننهایتاً در گشایش روسیه به روی سرمایه

ی نفوذ روسیه در اروپای شرقی، فروپاشی اتحاد با از دست دادن حوزه 3۱نوکُمِکورشو و 

دهد که برخی ، و جنگ اوکراین نشان می1۶۶1-1۶۹۶ یهاسالاهیر شوروی در جم

های اساسی ضعف ساختاری امپریالیسم روسیه تغییری نکرده است. مسکو از واقعیت

های اقتصادی و جمعیتی عمیقی را حفظ کرده است، و همچنان برای اقتصاد و ضعف

فروش گاز و نفت و درآمد حاصل از اش، به شکلی عمده و نامتعادل، به ی دولتیبودجه

 صادرات انرژی و محصوالت معدنی وابسته است.

ی فرصتی را در افول نسبی ایاالت در حالی که پوتین بر این باور است که بازه

ی اروپا ناشی از ظهور چین پیدا کرده است، بحران اوکراین ی آمریکا و اتحادیهمتحده

ی نیروها با ی اول در موازنهسکو، و در درجهبر ضعف ساختاری در مییدی أتهمچنان 

ی دارجدید سرمایه که مراکز تمرکز سرمایه هایالیگارشامپریالیسم اروپایی، است. 

-مجتمع نظامیو  3۹زدهکمربندهای زنگدولتی اتحاد جماهیر شوروی سابق را با 

 جذباند، پویایی و توانایی غارت کرده، خصوصی کرده و بازسازی کرده اشصنعتی

ی ی کافی از خود برای پیوند اقتصادی و مالی کل اوکراین به روسیه و اتحادیهسرمایه

اروپا  ی، مسکو در رویارویی با اتحادیههاجنگ سرمایهاقتصادی اوراسیا نشان ندادند. در 

یف شکست خورد؛ برای همین معتقد است در مهار کی امپریالیسم واحدو دیگر مراکز 

 .ظامی متوسل شودجنگ نکه باید به 

ی طبقاتی ما، معلوم نیست که آیا قرعه به نام پرولتاریای اوکراین خواهد در جبهه

طور که برای کارگران برلین در بود که صفحات تراژیک و نورانی دیگری بنویسد: آن

                                                      

شورای تعاون »( که مخفف Совет экономической взаимопомощи)به روسی: ن وکُمِک 3۱

( است، سازمانی The Council for Mutual Economic Assistance)به انگلیسی: « اقتصادی

توسط دولت اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شد. هدف از تشکیل این سازمان،  1۶4۶ی ود که در ژانویهب

 پاسخ متقابل به طرح مارشال در اروپای غربی بود. )مترجم(

 

3۹ cinture della ruggine 



 

 
 

 ی ملی و استراتژی انترناسیونالیستیجنگ اوکراین، مسأله 15

، در شوراها 1۶۱۹طور که پرولتاریا و دانشجویان بوداپست در سال بود؛ آن 1۶۱3سال 

داری دولتی مجارستان و امپریالیسم روسیه را بیان داشتند؛ ا سرمایهمخالفت خود ب

شایستگی »، که ما در آن زمان 1۶۹1و  1۶۹۰های مانند کارگران گدانسک در سال

داری دولتی لهستان و حامی آن ها در آشکار کردن ماهیت واقعی سرمایهآن 3۶«الیزال

راین ی اوکی سرمایهشدهخصوصی در مسکو را تصدیق کردیم. مطمئناً این لباس جدید

م یغنادر تقسیم  4۰از هم« دوقلوی جدا افتاده» هایالیگارشو امپریالیسم روسیه، با 

اتحاد جماهیر شوروی سابق، ماهیت حاکمیت سرمایه را عوض نکرده است: چالش 

عظیم پرولتاریای اوکراینی، همانند پرولتاریای روس، به دست آوردن استقالل طبقاتی 

 است. خودش

البی حزب انق تأخیر تاریخیبدون شک، در این شرایط تراژیک و وحشتناک است که 

توان با تمام وزنش احساس کرد، نیرویی که امکان خطاب به پرولتاریای اوکراینی را می

تواند مخالفت با جنگ را به یک استراتژی انترناسیونالیستی، که در و روس را دارد و می

 ریالیسم ریشه دوانده، پیوند دهد.های امپتمام پایتخت

تأخیر تاریخی حزب انقالبی مانع نبرد انترناسیونالیستی ما، در شرایط فعلی و با 

یک اقلیت انترناسیونالیست هر کجا که  41ساختننیروهای موجود، حداقل با هدف 

مانند دریایی در حال باال آمدن است، و به  گرایی اروپاییممکن باشد نیست. مداخله

بیند. یم دفاع اروپاییای جنگ را به عنوان فرصتی برای تجدید تسلیحاتی ر فزایندهطو

گرایی در کنار ی خود به مداخلهدهد و به نوبهناتوانی خود را نشان می طلبیصلح

 - است فتهگر قرار آمریکایی و اروپایی امپریالیسم سوی در که -ناسیونالیسم اوکراینی 

 آورد، و فقدان اطالع تاریخیطرفی به زبان میپریشان را در مورد بیلغزد، یا عباراتی می

سوسیالیسم  42«نه مشارکت و نه خرابکاری»ی خود به شعار خود از بازگشت پیشینه

                                                      

3۶ merito imperituro 

4۰ oligarchi “gemelli separati” 

41 attestare 

42 né aderire né sabotare 
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که بنیتو موسولینی برای را  43«طرفی فعالبی»یا حتّی  1۶14طلب در سال فرصت

 زا بقایاییگیرد. حتّی یده میگر ]طرفدار جنگ[ ابداع کرد نادتبدیل خود به مداخله

داری دولتی مسکو، وجود ، میراث اطاعت قدیمی از سرمایهگرایی طرفدار روسیهمداخله

 دارد.

استراتژی انترناسیونالیستی فقط یک پرچم نیست، بلکه تنها راه مشخص برای مقابله 

 با جنگ است.

 

 

ی کمونیستی( به )مبارزهی لوتتا کمونیستا ماهنامه ۹1۰ی منتشر شده در شماره

 2۰22تاریخ مارس 

 

                                                      

43 neutralità attiva 


